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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1546
8 Μαΐου 2012
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/35939/0025 (1)
  Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επί του αιτήμα−

τος της επιχείρησης «ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για αποδοχή εκ μέρους του 
Ελληνικού Δημοσίου πρότασης της για την κατάρτι−
ση συμφωνίας πιστωτών σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 99 επόμενα του Ν. 3588/2007.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3808/2009 (ΦΕΚ Α΄227/2009), 

όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 58 παρ. 6 του Ν. 
4075/2012 (ΦΕΚ Α΄ 89/11.4.2012)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2322/12.7.1995 
(ΦΕΚ Α΄/143/12.7.1995).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄153/10.7.2007) 
και ιδιαίτερα το 6ο και 7ο Κεφάλαιο όπως έχουν τρο−
ποποιηθεί και ισχύουν.

4. Την ΑΠ 1/16.3.2012 πρόταση του Συμβουλίου Δια−
χείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του 
Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠ1/16.3.2012) στην οποία πρόταση 
αναφέρεται ότι αυτή διαμορφώθηκε αφού το Συμβούλιο 
έλαβε υπόψη του:

α. Το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης ΩΡΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως 
τροποποιήθηκε κατά την 213η συνεδρίαση του Συμ−
βουλίου.

β. Την από 1.3.2012 έκθεση του εμπειρογνώμονα Βερ−
ναδάκη Δημήτριου.

γ. Το από 15.3.2012 ενημερωτικό σημείωμα της 25ης 
Δ/νσης του ΓΛΚ.

δ. Το υπ’αριθμ. ΔΠΕΙΣ Γ 1055116ΕΞ/30.3.2012 έγγραφο 
της Δ/σης Δ16 Δημοσιονομικών εσόδων του ΥΠΟΙΚ, στο 
οποίο καταγράφονται οι απόψεις της.

ε. Τα εκτεθέντα από τους εκπροσώπους στοιχεία κατά 
την 213η συνεδρίαση.

στ. Το γεγονός ότι σε περίπτωση που η εταιρεία δεν 
θα μπορέσει να υλοποιήσει το σχέδιο αναδιοργάνωσης, 
όλες τις οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο επανέρχο−
νται έντοκα στο αρχικό ύψος.

ζ. Την προϋπόθεση ότι οι ενοχικές και εμπράγματες 
εξασφαλίσεις θα παραμείνουν στο σημερινό ύψος, οπό−
τε δεν διακυβεύεται το σημερινό status−οφειλές και 
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εξασφαλίσεις για το Ελληνικό Δημόσιο που ισχύουν 
σήμερα, καθώς επίσης και του συνόλου των πιστωτών 
σε περίπτωση αποτυχίας της εξυγίανσης της εταιρείας 
και αυτό συνηγορεί στο να της δοθεί δεύτερη ευκαιρία 
όπως προάγει και η ισχύουσα νομοθεσία στην αιτιολο−
γική έκθεση του Νόμου.

η. Το γεγονός ότι στο παρελθόν η εταιρεία είχε επιτύ−
χει υψηλά οικονομικά μεγέθη και στόχους, απασχολούσε 
και απασχολεί και σήμερα μεγάλο αριθμό εργαζομένων 
και οι οικονομικοί δείκτες γίνονται θετικοί μετά τη δεύ−
τερη ευκαιρία (σχέδιο αναδιοργάνωσης).

θ. Τα πρακτικά της 213ης συνεδρίασης του Συμβου−
λίου, αποφασίζουμε:

Το Ελληνικό Δημόσιο να υποκατασταθεί άμεσα στο 
σύνολο των δικαιωμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων 
που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις για τις 
οποίες παρασχέθηκε η εγγύηση του. Η καταβολή της 
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι του ποσού που 
αυτό έχει εγγυηθεί, σε εφαρμογή των παραγράφων 1,2,3, 
του άρθρου 11 του ν. 2322/1995, θα υλοποιηθεί μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας και ελέγχου που ορίζονται 
στην με αριθμ. 2/478/0025/04−01−2006 ΥΑ.

Επίσης, να γίνει αποδεκτό, μέσω της προβλεπόμενης 
από το ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το σχέδιο αναδιοργάνωσης − εξυγίανσης που έχει προ−
ταθεί από την εταιρεία και έχει πιστοποιηθεί κατά τα 
προαναφερόμενα.

Τέλος το Ελληνικό Δημόσιο να παραστεί όπου η δικο−
νομία το επιτάσσει προκειμένου να επιτευχθεί η υπαγω−
γή της εταιρείας στις διατάξεις του εθνικού πτωχευτι−
κού δικαίου, με σκοπό την αναδιοργάνωση − εξυγίανση, 
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα καθώς επίσης και με 
τα αναφερόμενα σχετικά στον Πτωχευτικό Κώδικα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 4861/232 (2)
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών − Προδιαγρα−

φές για ασφάλτους οδοστρωσίας.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση 

της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα», όπως ισχύει.

2. Του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και οργά−
νωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του ΠΔ 
396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Βιομηχανίας», του ΠΔ 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95), «Συ−
μπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/89» 
και του ΠΔ 182/2005(ΦΕΚ 230/Α/2005) «Διάρθρωση και 
αρμοδιότητες της Δ/νσης Ανάπτυξης και Συντονισμού 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου 
Ανάπτυξης». 

3. Του Π.Δ. 342/1990 (ΦΕΚ 135/Α/1990) «Σύσταση Γενικών 
Διευθύνσεων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας».

4. Του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
και του Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17−3−2004) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού».

5. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009) για «Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιώτικης Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε 
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιώτικης Πολιτικής».

6. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/05−11−2009) για «Κα−
θορισμό και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων». 

7. Της υπ’ αριθμ. 2876/2009 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουρ−
γείων».

8. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27−6−11) για «Διάσπαση 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών 
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς».

9. Του Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α/28−9−2010) «Σύσταση 
Υπουργείου θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

10. Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/11−11−2011) για «Διορισμό 
αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών». 

11. Της υπ’ αριθμ. Υ13/24−11−2011 (ΦΕΚ 2740/Β/25−11−2011) 
απόφασης του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμο−
διοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σωκράτη Ξυνίδη».

12. Του άρθρου 21 του Νόμου 1418/84, όπως τροποποιή−
θηκε με την παράγρ. 16 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 και 
Π.Δ. 121/01 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 177 του
Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.6.08) «Κύρωση της Κωδικοποί−
ησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

13. Του Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α/94) «Προϊόντα Δομικών 
Κατασκευών» με το οποίο μεταφέρθηκε στο Εθνικό Δίκαιο 
η οδηγία 89/106/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετι−
κών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν 
τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών και ει−
δικότερα των άρθρων 2 παρ. 2, 3, 4 και 5 αυτού.

14. Της υπ’ αριθμ. οικ. 10102/13−5−05 (ΦΕΚ 684/Β/
20−5−2005) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.
ΔΕ. περί «Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για 
την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδια−
γραφών για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην 
ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου 
στα πλαίσια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την προα−
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γωγή της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς 
κατασκευών και δομικών υλικών», όπως τροποποιήθηκε 
με τις 13944/204/4−7−2006 (ΦΕΚ 993/Β/26−7−2006), 21/1/
Φ.4/1−1−2009 (ΦΕΚ 4/ ΥΟΔΔ /1−1−2009), 2/93349/0022/
2−2−2009 ΦΕΚ41/ΥΟΔΔ/5−2−2009, 11808/383/27−7−2009 
(ΦΕΚ 339/ ΥΟΔΔ /6−8−2009) και οικ. 14959/880/21−10−2011 
(ΦΕΚ 395/ΥΟΔΔ/9−11−2011) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυ−
ξης & Υ.ΜΕ.ΔΙ.

15. Τις διατάξεις του Ν. 372/76 (ΦΕΚ 166/Α) «περί συ−
στάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης ΕΛΟΤ» όπως αυτός τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 22 του Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α) και του άρθρου 
9 του Ν. 2642/98 (ΦΕΚ 216/Α), καθώς και τις διατάξεις 
του Π.Δ. 155/97 (ΦΕΚ 131/Α) «Σύσταση και καταστατικό 
της ανώνυμης εταιρίας Ελληνικός Οργανισμός Τυπο−
ποίησης Α.Ε.»

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/99 (ΦΕΚ 92/Α/11.5.99) «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/95 
(ΦΕΚ 245/Α/24.11.95) «Σύσταση της Γενικής Δ/νσης Ποιό−
τητας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» και ειδικότερα 
το άρθρο 2 «περί διαρθρώσεως και αρμοδιοτήτων της 
Δ/νσης ΔΙΠΑΔ (Δ/νση Διαμόρφωσης Αρχών και Κανόνων 
Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων και Εξειδίκευ−
σης Ανθρώπινου Δυναμικού)

17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 
2008.

18. Την υπ’αριθμ. 768/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 
2008.

19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011.

20. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2011/
C246/01. 

21. Τo εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 
12591:2009 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης C344/15/17.12.2010), που έχει μεταφερθεί στο Ελ−
ληνικό Σύστημα Τυποποίησης ως ΕΛΟΤ ΕΝ 12591:2009 
«Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών − Προδιαγραφές 
για ασφάλτους οδοστρωσίας», όπως τροποποιείται και 
ισχύει κάθε φορά.

22. Την υπ’ αριθμ. 126/2011 απόφαση του Ανωτάτου 
Χημικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΧΣ) «Φυσικοχημικές 
παράμετροι προδιαγραφών ασφάλτου». 

23. Τα Πρακτικά της 2ης (15−11−2011), 3ης (22−11−2011), 
4ης (30−11−2011) και 5ης (6−12−2011) Συνεδρίασης της Συ−
ντονιστικής Επιτροπής Δομικών Υλικών. 

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε;

Άρθρο 1

1. Η παρούσα απόφαση αφορά ασφάλτους οδοστρω−
σίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη παράγραφο 
1 του παρακάτω αναφερόμενου Προτύπου. 

Τα ως άνω προϊόντα τα οποία διακινούνται ή διατί−
θενται για χρήση στις δομικές κατασκευές (κατασκευή 
οδών, συντήρηση οδοστρωμάτων, κλπ) εντός της Ελλη−
νικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με το 
εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12591:2009, που 
έχει μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης ως 
ΕΛΟΤ EN 12591:2009, «Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλ−
τικών − Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας», 
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, ή με Ευρω−

παϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 6 του Π.Δ. 334/1994 και υποχρεούνται να 
φέρουν τη σήμανση CE, σύμφωνα με το παράρτημα 
ΖΑ του ως άνω Προτύπου ή αντίστοιχα με τις σχετικές 
Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις. 

Άρθρο 2

Τα χαρακτηριστικά των παραπάνω δομικών προϊόντων 
οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις 
επιδόσεων –προδιαγραφών του πίνακα 1Α του προτύπου. 
Για την ιδιότητα της αύξησης του Σημείου Μάλθωσης 
(increase in softening point) ισχύει η τιμή «severity 1». 

Άρθρο 3

1. Το σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης (attestation 
of conformity) για τα προϊόντα που καλύπτονται από το 
εν λόγω πρότυπο περιλαμβάνεται στον πίνακα του Πα−
ραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης. 

2. Ο παραγωγός οφείλει να διασφαλίζει συνεχώς την 
συμμόρφωση των προϊόντων όπως ορίζονται στα προ−
ηγούμενα άρθρα αυτής της απόφασης, με το να εφαρ−
μόζει έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο, να προβαίνει 
στις αρχικές δοκιμές τύπου και να πληροί τις απαιτήσεις 
που επιβάλλονται από το προαναφερόμενο σύστημα 
συμμόρφωσης. Επιπροσθέτως, οφείλει να προσκομί−
ζει άμεσα, αυτός ή ο εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. 
αντιπρόσωπός του, όλη την σχετική τεκμηρίωση των 
ανωτέρω, όταν αυτό ζητείται από αρμόδια αρχή. 

Σε κάθε περίπτωση, για τη βεβαίωση συμμόρφωσης 
αυτών των προϊόντων, εφαρμόζονται οι διαδικασίες αξι−
ολόγησης της συμμόρφωσης, όπως αυτές καθορίζονται 
στον πίνακα ΖΑ.3 του παραρτήματος ΖΑ του εν λόγω 
προτύπου, σχετικά με τις υποχρεώσεις του συστήματος 
βεβαίωσης της συμμόρφωσης 2+. 

Άρθρο 4

Ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτημένος για την Ευρωπαϊ−
κή Ένωση (Ε.Ε.) αντιπρόσωπός του, προβαίνει στη δήλωση 
συμμόρφωσης CE (declaration of conformity), σύμφωνα με 
την παρ. ΖΑ 2.2 του παραρτήματος ΖΑ, μετά την ολοκλή−
ρωση της διαδικασίας του προηγούμενου άρθρου αυτής 
της απόφασης, την οποία και κοινοποιεί όταν ζητηθεί. 

Για την δήλωση συμμόρφωσης προαπαιτείται η χο−
ρήγηση από κοινοποιημένο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
οργανισμό πιστοποιητικού ελέγχου παραγωγής στο ερ−
γοστάσιο, το οποίο υποχρεωτικά συνοδεύει την δήλωση 
συμμόρφωσης. 

Η δήλωση συμμόρφωσης και τα σχετικά πιστοποιητικά 
πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 5

Μετά τη δήλωση συμμόρφωσης (declaration of 
conformity), ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτημένος για 
την Ε.Ε. αντιπρόσωπός του, προβαίνει στην σήμανση 
CE και την τοποθέτησή της, σύμφωνα με την παρ. ΖΑ.3 
του παραρτήματος ΖΑ του εν λόγω προτύπου. 

Η σήμανση CE και οι συμπληρωματικές πληροφορίες 
οι οποίες υποχρεωτικά τη συνοδεύουν πρέπει να φαίνο−
νται στην συσκευασία ή/και στα συνοδευτικά εμπορικά 
έγγραφα του προϊόντος. 

Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που υποχρεωτικά συνο−
δεύουν την σήμανση και πρέπει να δηλώνονται στην ετι−
κέτα σήμανσης CE είναι αυτά που αναφέρονται στον Πί−
νακα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης.



 

 

 
24016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Πρόσθετες απαιτήσεις που εμπεριέχονται σε αυτό 
το πρότυπο μπορούν να δηλώνονται σε διακριτή θέση, 
αλλά εκτός του χώρου των συνοδευτικών πληροφοριών 
της ετικέτας σήμανσης CE.

Άρθρο 6

Τα τυχόν αποθέματα ή/και ημιέτοιμα προϊόντα που 
υπάρχουν στην Ελλάδα, μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά έως και τρεις (3) μήνες από την θέση σε ισχύ 
της παρούσας απόφασης. Μετά το πέρας της περιό−
δου αυτής, απαγορεύεται η διάθεση ή η διακίνηση των 
σχετικών προϊόντων χωρίς τη σήμανση CE. 

Άρθρο 7
Σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, ο οποίος με την 

ιδιότητα του παραγωγού, του εξουσιοδοτημένου αντι−
προσώπου, του εισαγωγέα ή του διανομέα, διαθέτει 
ή διακινεί στην ελληνική αγορά τα προαναφερθέντα 
προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας κατά παράβαση 
των διατάξεών της ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, επι−
βάλλονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις 
κυρώσεις, καθώς και αυτές του Π.Δ. 334/1994. 

Άρθρο 8

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, που 
ακολουθούν.

    Αριθμ. 8221.Τ24/03/12 (3)
Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέτη του 

έργου: «Έργα αντιμετώπισης της προσάμμωσης στο 
αλιευτικό καταφύγιο Πλημμυρίου Νοτίας Ρόδου». 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
 α. Το Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), Άρθρο δέκατο όγδοο 

«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε−
νικής Πολιτικής».

β. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (Άρθρο 14ο, παρ. 1) 
όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 3153/2003 (Άρθρο 44ο, 
παρ. 1, περίπτωση δ) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».

γ. Το Π.Δ. 175/2002 (ΦΕΚ Α΄ 158) (Άρθρο 5ο, παρ.2) 
«Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών».

δ. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213), «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ε. Το Π.Δ. 96/10 (ΦΕΚ Α΄ 170), «Σύσταση Υπουργείου 
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του».

στ. Το Π.Δ. 127/10 (ΦΕΚ Α΄ 214), «Ανακατανομή αρμοδι−
οτήτων των Υπουργείων ….»

ζ. Το Π.Δ. 65/11 (ΦΕΚ Α΄ 147), «Διάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης….».

η. Την αριθμ. 5221.1/02/2012 (ΦΕΚ Β΄ 464), Απόφαση 
Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πίνακας: Σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης

Προϊόντα Προοριζόμενη χρήση Συστήματα βεβαίωσης 
της συμμόρφωσης

Ασφαλτικά 
(ΕΛΟΤ ΕΝ 12591)

Για κατασκευή οδών, συντήρηση οδο−
στρωμάτων κ.λπ. Σύστημα 2+ 

Σύστημα 2+: Βλέπε Παράρτημα ΙΙ, παρ. 2(ii), πρώτη δυνατότητα του Π.Δ. 334/94, περιλαμβάνουσα πιστοποιητικό 
ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο από ένα κοινοποιημένο φορέα βάσει αρχικής επιθεώρησης του εργοστα−
σίου και ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, καθώς και συνεχούς επιτήρησης, αξιολόγησης και έγκρισης 
του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο.
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Πίνακας Ουσιωδών Χαρακτηριστικών ασφάλτου οδοστρωσίας

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Διεισδυτικότητα στους 25 ˚C ΕΛΟΤ ΕΝ 1426 0,1 mm
Σημείο Μάλθωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 1427 ˚C
Αντίσταση σε σκλήρυνση στους 163 ˚C
• Διεισδυτικότητα μετά τη θέρμανση 
στους 25 ˚C, % της αρχικής
• Αύξηση του Σημείου Μάλθωσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 12607−1
 

%

˚C

Άρθρο 9

Κάθε διάταξη που αντίκειται στην παρούσα απόφαση καταργείται.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Μαΐου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
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Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας.

θ. Το αρ. πρ. ΔΤΥ/Τ3−116−23−04−2012 έγγραφο Δ.Λ.Τ. 
Ν. Δωδεκανήσου. 

ι. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζει:

1. Τον ορισμό για τη μελέτη του έργου «Έργα για την 
αντιμετώπιση της προσάμωσης στο αλιευτικό καταφύ−
γιο Πλημυρίου Νοτίας Ρόδου» προϋπολογισμού 10.522,27 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ως Προϊσταμένης 
Αρχής το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Νοτίας Δωδεκανήσου και ως Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δη−
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Νοτίας Δωδεκανήσου.

2. Για την εκτέλεση του έργου απαιτούνται όλες οι 
προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 3 Μαΐου 2012

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ
F

    Αριθμ. 8221.Τ76/07/12 (4)
Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση 

του έργου: «Κατασκευή τοιχείου προστασίας στον 
προσήνεμο μώλο του λιμενίσκου Μαύρης Λιμνιώνας 
Χ. Σφακίων».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
 α. Το Ν.2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), Άρθρο δέκατο όγδοο 

«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε−
νικής Πολιτικής».

β. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (Άρθρο 14 παρ. 1, πε−
ρίπτωση δ) όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 3153/2003 
(Άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση δ) «Θέματα Λιμενικής Πο−
λιτικής».

γ. Το Π.Δ.175/2002 (ΦΕΚ Α΄ 158) (Άρθρο 5 παρ.2) «Αρ−
μοδιότητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών».

δ. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213), «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ε. Το Π.Δ. 96/10 (ΦΕΚ Α΄ 170), «Σύσταση Υπουργείου 
Θαλάσσιων Υποθέσεων , Νήσων και Αλιείας, καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του».

στ. Το Π.Δ. 127/10 (ΦΕΚ Α΄ 214), «Ανακατανομή αρμοδι−
οτήτων των Υπουργείων ….»

ζ. Το Π.Δ. 65/11 (ΦΕΚ Α΄ 147), «Διάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης….».

η. Την αριθμ. 5221.1/02/2012 (ΦΕΚ Β΄ 464), Απόφαση 
Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας.

θ. Την αριθμ. 316/2011 Απόφαση Λιμενικού Ταμείου Ν. 
Χανίων. 

ι. Το αρ. πρ. 9590/09−04−2012 έγγραφο Περιφέρεια 
Κρήτης/Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 
Περιβάλλοντος και Υποδομών/Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. 

ια. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζει

1. Τον ορισμό για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή 
τοιχείου προστασίας στον προσήνεμο μώλο του λιμενί−
σκου Μαύρης Λιμνιώνας Χ. Σφακίων» προϋπολογισμού 
140.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ως 
Προϊσταμένης Αρχής τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και ως Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας την Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου 
Ν. Χανίων.

2. Για την εκτέλεση του έργου απαιτούνται όλες οι 
προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 3 Μαΐου 2012

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ
F

    Αριθμ. 1276 (5)
Ανάθεση έργου στην εταιρεία
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του

ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996), όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α/3−12−1998)

2) Την περίπτωση β’ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5 του 
άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/1−9−1997)

3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει αντικατασταθεί 
με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2521/1997 
(ΦΕΚ 174 Α/1−9−1997) και έχει συμπληρωθεί με την παρ. 3 του 
άρθρου 31 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α/3−12−1998)

4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί 
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 
Α/30−6−2003)

5) Την αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

6) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» τη:

«Σύνταξη των αναγκαίων μελετών για την κάλυψη των 
στεγαστικών αναγκών του Εφετείου Μυτιλήνης».

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Μαΐου 2012 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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    Αριθμ. 15924/14793 (6)
Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική 

Αστυνομία Ελληνικού − Αργυρούπολης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του
Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23−12−2008) «Αναδιοργάνωση 
της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμά−
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

4. Την αρ. 84/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου Ελληνικού − Αργυρούπολης, περί έγκρισης άσκησης 
προσθέτων αρμοδιοτήτων από την Δημοτική Αστυνομία 
Ελληνικού −Αργυρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 § 4 του Ν. 3731/2008, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την άσκηση των προβλεπομένων από τις 
διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1, περ. 9 του Ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008) αρμοδιοτήτων από την Δημοτική 
Αστυνομία Ελληνικού −Αργυρούπολης, οι οποίες δεν πε−
ριλαμβάνονται στην περ. β’ της παραγράφου 3, οι οποίες 
έχουν ως εξής: Ο έλεγχος και η τήρηση των διατάξεων 
που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδεί−
ξεις και σήματα τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο 
και στα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου 
που διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του προϋπολογι−
σμού του Δήμου Ελληνικού − Αργυρούπολης.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Απριλίου 2012 
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 17040/15687 (7)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας και τα Σάββατα και τις Κυριακές των 
αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος» του Δή−
μου Αγίου Δημητρίου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Αποκε−

ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθμ. 24/2012 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλη−
τισμού & Περιβάλλοντος» του Δήμου Αγίου Δημητρίου 
περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
των αθλητικών εγκαταστάσεων, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε τη λειτουργία των αθλητικών εγκατα−
στάσεων τις καθημερινές από Δευτέρα μέχρι και Πα−
ρασκευή και κατά τις ώρες από 6:00 έως 00:30 και τα 
δε Σαββατοκύριακα από 7:30 έως 23:00, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του Ν. 1188/1981 όπως ισχύει σήμερα, λόγω 
των αγώνων και των προπονήσεων των ομάδων ΠΑΟ 
Αγ. Δημητρίου, Α.Ο. Θύελλας, Α.Σ. Θησέας, Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ, 
ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 11.250,00 € περίπου σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού 
και Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2012 που 
θα βαρύνει τον ΚΑ: 15.6012, δαπάνη ύψους 15.000,00 € 
περίπου προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των 
ίδιων κωδικών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Απριλίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. οικ. 18005/16504 (8)
Ανάκληση της αριθμ. 1116/1089/26−01−2012 απόφασης του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής περί έγκρισης της υπ’ αρ. 518/2011 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων − Κα−
ματερού περί σύστασης μιας (1) προσωρινής προσω−
ποπαγούς θέσης κλάδου ΠΕ Διοικητικού στο Δήμο 
Αγίων Αναργύρων − Καματερού, σε εφαρμογή τελε−
σίδικης δικαστικής απόφασης.

  O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27−1−2010) 

«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/Α/14−11−2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικα−
στικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι−
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Την υπ’ αριθμ. 2267/2000 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) με 
την οποία κρίθηκε άκυρη η από 02−09−1999 καταγγελία 
της σύμβασης εργασίας της Άννας Πανάγου.

6. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ 
αριθμ. 2267/2000 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδι−
κείου Αθηνών υποχρεώθηκε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων 
και η πρώην Δημοτική Επιχείρηση ΑΛΦΑ − ΑΛΦΑ να 
αποδέχεται τις υπηρεσίες της ενάγουσας ως Διευθύ−
ντριας του ΚΕΚ Αγίων Αναργύρων, και όχι απλώς ως 
υπαλλήλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, όπως λανθασμένα 
αναφέρεται στην υπ’ αρ. 1116/1089/26−01−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την αριθμ. πρωτ. 1116/1089/26−01−2012 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής (ΦΕΚ 686/Β/09−03−2012), με την οποία 
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εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 518/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων − Καματερού περί σύ−
στασης μιας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού στο Δήμο Αγίων Αναργύρων 
− Καματερού, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−

λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Απριλίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  




